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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Töröcskei Közösségi Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei 
Településrészi Önkormányzata 2009. február 24-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Kovács József tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és a hivatal 
dolgozóit. Megállapította, hogy 3 fő van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta a műszaki jellegű feladatok megtárgyalását felvenni napirendre. 
 
 
3/2009. (II. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

  
  
 

 Napirendi pont tárgyalása: 
 
  

1. Műszaki jellegű feladatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Kovács József elnök    

        
 
Kovács József elnök: legelőször az önkormányzat járdaépítési programjához javasolta a 
városrész utcái közül a Fenyves utca hiányzó járdaszakaszának megépítését, valamint a 
játszótér, és a közösségi ház előtti megközelítőleg 200 méteres járda felújítását. 
 
 
4/2009. ( II. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordul a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a 2009. évi járdaprogramba  

- játszótér, és a közösségi ház előtti megközelítőleg 200 méteres járda felújítása, 
- a Fenyves utca még hiányzó járdaszakaszának megépítése 

kerüljön beépítésre. 
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:          2009. március 31.   
 
Szavazati arány:3    igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 
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Kovács József elnök: a Gyöngyvirág utca 10/A számú ház előtti árkot az út javításakor 
teleszórták törmelékkel, földdel. Ennek kitisztítását javasolta kérni.  
 
  
 5/2009. ( II. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata azzal a kéréssel 
fordult a Városgondnoksághoz, hogy a Gyöngyvirág u. 10/A számú ház előtti árkot tisztítsa 
ki, mert az út javításakor teleszórták földdel, törmelékkel a kivitelezők.  
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 31.   
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
Kovács József elnök: a város felöl a temetőhöz vezető út nagyon rossz állapotban van. 
Javasolta, hogy kérjenek rá zúzott követ, mert így szinte használhatatlan. 
 
 
6/2009. ( II. 24.) Töröcskei Településrészi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzata kérte a 
Városgondnokságtól a város felöl a temetőhöz vezető út zúzott kővel történő leszórásával 
történő helyreállítását.  
 
Felelős:             Kovács József elnök  
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:          2009. március 31.   
 
Szavazati arány: 3   igen 

 -     nem 
 -     tartózkodás 

 
 
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök a rendkívüli ülést berekesztette. 

 
 

K. m. f. 
 
 
    Dr. Tóth Györgyné Kovács József 
    titkár     tanácsnok 


